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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ي) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

        بنود للمناقشة واختاذ القرار: احلسابات القومية
  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية      

    
  مذكرة من األمني العام    

  
واملمارسـة املتبعـة، يتشـرف     ٢٠١٦/٢٢٠وفقاً ملقرر الس االقتصادي واالجتمـاعي    

القوميـة.  األمني العام بأن حييل تقريـر الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين باحلسـابات         
ويطلب من اللجنة أن تبدي آراءها بشأن النقاط املطروحة للمناقشة املبينـة يف الفـرع السـادس    

  من هذا التقرير.
   

  
  

*  E/CN.3/2017/1. 
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باحلسابات القومية    
    

  مقدمة  - أوال   
الــــذي اختذتــــه يف دورــــا الســــابعة  ٤٧/١٠٥إن اللجنــــة اإلحصــــائية، يف مقررهــــا   - ١

ــن    ــرة مــ ــورك يف الفتــ ــودة يف نيويــ ــارس  ١١إىل  ٨واألربعــــني، املعقــ ــر  ٢٠١٦آذار/مــ (انظــ
E/2016/24 باء): -، الفصل األول  

 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين باحلسـابات القوميـة   رحبت بتقرير   (أ)  
)E/CN.3/2016/7          وأعربت عن تقـديرها ملـا يضـطلع بـه أعضـاء هـذا الفريـق العامـل واللجـان ،(

نفيـذ نظـام احلســابات   اإلقليميـة وغريهـا مـن املنظمـات اإلقليميـة والبلـدان مـن أنشـطة لتيسـري ت         
واإلحصـاءات الداعمـة لـه، وأيـدت برنـامج عمـل الفريـق العامـل وفريــق          ٢٠٠٨القوميـة لعـام   

  ؛٢٠١٦اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية لعام 
أعربت عن تقديرها إلحراز تقدم يف حلِّ املسائل البحثية املتصلة بتنفيـذ نظـام     (ب)  

والحظت ظهور بعـض املسـائل املفاهيميـة الـيت تتجـاوز نظـام        ،٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 
، وطلبــت إىل الفريــق العامــل إبــالغ اللجنــة بالتقــدم احملــرز يف  ٢٠٠٨احلســابات القوميــة لعــام 

معاجلــة هــذه املســائل، آخــذا يف االعتبــار التكامــل بــني اإلحصــاءات االقتصــادية واالجتماعيــة    
  ؛٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام والبيئية وأطر قياس التقدم احملرز بشأن 

أعربت عن تقديرها للتوجيهات املقدمة بشأن املسائل الناشئة عن تنفيذ نظـام    (ج)  
ــام    ــة لع ــادئ       ٢٠٠٨احلســابات القومي ــة واملب ــات واألدل ــن الكتيب ــدد م ــاز ع ــك إجن ــا يف ذل ، مب

العامــل علــى  التوجيهيــة ستيســر تنفيــذ هــذا النظــام واإلحصــاءات الداعمــة لــه، وحثــت الفريــق 
مواصلة إعطاء األولوية لتقدمي توجيهات عملية بشأن املسائل اليت من شأا تيسري تنفيـذ نظـام   

  ؛٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 
ــام      (د)   ــة لعـ ــابات القوميـ ــام احلسـ ــذ نظـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ ، ٢٠٠٨رحبـــت بالتقـ

ــال للحــد األ     ــق إزاء االخنفــاض النســيب يف مســتوى االمتث ــت عــن القل ــوب مــن  وأعرب دىن املطل
البيانات وحثت البلدان على وضـع بيانـات مصـدرية أساسـية لتجميـع احلسـابات القوميـة الـيت         
هي ذات صـلة بالسياسـات العامـة وتفـي بـالغرض، ويف هـذا الصـدد دعـت الوكـاالت العامليـة           
واإلقليميــة إىل تــوفري برنــامج مســتهدف وممــول ومنســق بشــأن اإلحصــاءات املتكاملــة لألســر    

  شية واألعمال التجارية، لدعم جتميع احلسابات القومية؛املعي
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ســـلمت باحتياجـــات البلـــدان، وال ســـيما الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة     (هـ)  
والبلدان النامية غري الساحلية وأقـل البلـدان منـوا، ملواصـلة بنـاء القـدرات اإلحصـائية مـن أجـل          

ل لإلحصـاءات يسـتخدم إحصـاءات مـن     تنفيذ احلسـابات القوميـة، اسـتنادا إىل برنـامج متكامـ     
  مصادر متعددة وبطرائق متعددة؛

الحظــت التقــدم الــذي أحرزتــه مبــادرة آليــة نقــل بيانــات احلســابات القوميــة    (و)  
ــادل       ــا تب ــادرة تكنولوجي ــذ مب ــأن تنفي ــات اإلحصــائية والوصــفية وســلَّمت ب ــادل البيان بنظــام تب

     قلِّل إىل حـد       البيانات اإلحصـائية والوصـفية مـن جانـب البلـدان سيـر نقـل البيانـات، ممـا سـييس
  كبري من عبء االستجابة يف تقدمي البيانات إىل املنظمات الدولية.

ويــرد يف الفــرع الثــاين مــن هــذا التقريــر اســتعراض عــام لتقــدم العمــل بشــأن املســائل       - ٢
ستشـاري  الناشئة عن تنفيذ نظام احلسـابات القوميـة، ال سـيما نتـائج اجتمـاع فريـق اخلـرباء اال       

املعين باحلسابات القومية، والتقـدم احملـرز يف برنـامج البحـوث بشـأن املسـائل العمليـة يف تنفيـذ         
، وآخـــر املســـتجدات بشـــأن وضـــع الصـــيغ النهائيـــة  ٢٠٠٨نظـــام احلســـابات القوميـــة لعـــام  

. ويـرد يف الفـرع الثالـث مـن     ٢٠٠٨للمنشورات الداعمة لتنفيذ نظام احلسابات القوميـة لعـام   
ــ ــات املعــين       التقري ــني األمان ــق العامــل املشــترك ب ــه أعضــاء الفري ر اســتعراض عــام ملــا يضــطلع ب

ــة       ــابات القوميـ ــة باحلسـ ــطة متعلقـ ــن أنشـ ــة مـ ــان اإلقليميـ ــاء اللجـ ــة وأعضـ ــابات القوميـ باحلسـ
 ثـة عـن نطـاق تنفيـذ نظـام      واإلحصاءات الداعمة هلا. وأما الفرع الرابع فيتضمن معلومـات حمد

توقيته على الصعيد القطري. ويرد يف الفرع اخلـامس عـرض للتقـدم     احلسابات القومية وحسن
احملـرز يف تنسـيق مجـع البيانــات وأنشـطة تبـادل البيانـات. وتــرد النقـاط املطروحـة للمناقشــة يف         

  الفرع السادس.
    

  توجيهات بشأن املسائل الناشئة عن تنفيذ نظام احلسابات القومية  - ثانيا   
  

  فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القوميةتقرير عن اجتماع   -ألف   
عقد فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية اجتماعه العاشـر يف بـاريس يف     - ٣

. وكان الغـرض الرئيسـي مـن االجتمـاع النظـر يف      ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥إىل  ١٣الفترة من 
سبية للمعاشات التقاعديـة؛ والعوملـة، مبـا يف    تقدمي توجيهات بشأن مسائل من قبيل املعاجلة احملا

ذلك قياس اإلنتـاج العـاملي وسالسـل القيمـة العامليـة يف االقتصـاد العـاملي املتـرابط؛ والوحـدات          
اإلحصائية؛ واالقتصاد الرقمي؛ واستخدام البيانـات الضـخمة لزيـادة إتاحـة احلسـابات القوميـة       

  الية.وإصدارها يف الوقت املناسب؛ وقياس اخلدمات امل
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ــة لعــام        - ٤ ــذ العملــي لنظــام احلســابات القومي ــز علــى املســائل املتعلقــة بالتنفي ومــع التركي
وتقــدمي إيضــاحات بشــأنه وتفســريه، نــاقش فريــق اخلــرباء االستشــاري مســائل ناشــئة     ٢٠٠٨

. وسـلم فريـق اخلـرباء بـأن إجيـاد      ٢٠٠٨تتجاوز نطاق توصيات نظام احلسـابات القوميـة لعـام    
بالتنسـيق مـع   لـذلك   هذا القبيل قد يستغرق وقتا طويال، وينبغـي إنشـاء آليـات   حل ملسائل من 

ااالت اإلحصائية األخـرى ذات الصـلة، مثـل إحصـاءات ميـزان املـدفوعات،       يف أفرقة اخلرباء 
التجارية). والحظ فريق اخلـرباء   األعمال والتصنيفات، وسجالتة، وإحصاءات مالية احلكوم

ــة االستشــاري عــدم وجــود   إدخــال تغــيريات علــى نظــام احلســابات   يف يف الوقــت احلــايل رغب
خطوات تدرجييـة بـدال مـن    باتباع أن اختاذ قرار حتديث نظام احلسابات القومية أقر بالقومية، و

ــيمإجــراء بيســتلزم  متعــددة تغــيريات متزامنــة ــة علــى حــدة.   تقي وميكــن  علــى أســاس كــل حال
ــالل     ــن خـــــــ ــاع مـــــــ ــتنتاجات االجتمـــــــ ــى اســـــــ ــالع علـــــــ ــرابطاالطـــــــ ــايل: الـــــــ  التـــــــ
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2016/Conclusions.pdf.  

لتجميـع احلسـابات القوميـة ناقشـها     خاصة ويرد أدناه بيان مفصل ملواضيع ذات أمهية   - ٥
فريــق اخلــرباء االستشــاري وتشــمل هــذه املواضــيع االقتصــاد الرقمــي، والعوملــة، والتنســيق مــع   

ــة املعن ــة      اللجن ــة بإحصــاءات مالي ــة االستشــارية املعني ــدفوعات واللجن ــزان امل ــة بإحصــاءات مي ي
  احلكومة التابعتني لصندوق النقد الدويل.

  
  االقتصاد الرقمي    

تكنولوجيـــا املعلومـــات فيضـــا مـــن املنتجـــات والعمليـــات وقنـــوات التســـويق ولـــدت   - ٦
ــدة وتطورهــ       ــور ســلع وخــدمات جدي ــت أيضــا ظه ــيح اإلنترن ــدة. ويت ــات  اجلدي ــل برجمي ا، مث

تكنولوجيا املعلومات ذات املصدر املفتوح والقائمة على احلوسبة السـحابية، وتـوفري اخلـدمات    
اانية، ومجع البيانات الضخمة وحتليلها، وظهور مناذج جتاريـة جديـدة، مثـل تبـادل اخلـدمات      

  .)١(بني األقران من صغار مقدمي اخلدمات
اخلـدمات اانيـة والصـغرية    إذ إن حلسـابات القوميـة،   وهذا يشكل حتديا أمـام جتميـع ا    - ٧

 . وعالوة على ذلك، بالرغم مـن إمكانيـة  ةاإلحصائيالتقارير نظم  ترصدهاقد ال املوفرة احلجم 
دراســة إجراء بــدمات وتصــديرها عــن طريــق اإلنترنــت    اخلــنتــاج الســلع و احلصــر الــدقيق إل 
هـذه   اسـتهالك  تقيـيم صـعب  ن األهـذه األنشـطة، مـ   يف الشـركات املتخصصـة   استقصائية لدى 

__________ 

 Ahmad, N. and P. Schreyer (2016), "Measuring GDP in aللحصـــول علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات، انظـــر        )١(  

Digitalized Economy", OECD Statistics Working Papers, No. 2016/07, OECD Publishing, Paris ــو ، وهــــــــ
 .http://dx.doi.org/10.1787/5jlwqd81d09r-enمتاح على الرابط 
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 للـنقص ومعنيـة.  ميكن أن تكون من أي بلد أسرة معيشية السلع واخلدمات ووارداا، ألن أي 
جانبـان،  لسـلع واخلـدمات عـن طريـق اإلنترنـت      من ااستهالك األسر املعيشية  يف تقدير احملتمل

، ميكـن أن  معرفتـها عنـد  مـن جهـة أخـرى،    هـذه املعـامالت؛ و  فمن جهـة يصـعب أكثـر معرفـة     
علـى   إلعـالن نظـرا ل ) ةحـىت جمانيـ  أن تكـون   (أوة اخلـدمات ذات الصـلة منخفضـ    أسعار كونت

  اإلنترنت.
فعـال فيمـا يتعلـق حبصـر      نظـام احلسـابات القوميـة   لوعلى الرغم من اإلطـار املفـاهيمي     - ٨

أســعار املعــامالت حتديــد االقتصــاد الرقمــي، قــد توجــد مشــاكل يف قيــاس بعــض املعــامالت و   
وأحجامها. واتفق على أن احلاجة تدعو إىل بلورة مزيد من التوجيهات بشأن تسجيل وقيـاس  
األنشطة ذات الصـلة باالقتصـاد الرقمـي يف احلسـابات القوميـة. واعتـرب مـن املفيـد تقـدير األثـر           

طـار  عن طريـق اإلنترنـت، وإن كـان ذلـك خـارج نطـاق اإل       شىتاحملتمل لتوفري خدمات جمانية 
  املركزي للحسابات القومية.

  
  العوملة    

لمؤسســات التجاريــة لتــنظّم سالســل    ل أوجــدت العوملــة االقتصــادية فرصــا جديــدة      - ٩
قدر أكرب مـن التقلـب يف   إىل  وقد تؤدي الترتيبات التجارية اجلديدةإنتاجها مبزيد من الكفاءة. 

وهـذا يـؤدي إىل زيـادة     .صغر حجمـا القتصادات األيف اتطور الناتج احمللي اإلمجايل، وال سيما 
تعقيد جتميع اإلحصاءات االقتصادية إذ يصعب أكثـر تصـنيف األنشـطة اإلنتاجيـة علـى أسـاس       
كل بلد على حدة. ولذلك، قد يتأثر قياس املؤشرات االقتصادية الرئيسية، مبـا يف ذلـك النـاتج    

يشـمل   عـرب احلـدود، مبـا    احمللي اإلمجايل. ويقتضي التصدي هلذه التطـورات مزيـدا مـن التعـاون    
  .تسجيل تلك البياناتالتوصل إىل اتساق عملية تبادل البيانات، يف سبيل 

، تعرض اللجنة االقتصادية ألوروبا توجيهـات عمليـة   )٢(ويف دليل قياس اإلنتاج العاملي  - ١٠
مفصلة خاصة مبجمعي احلسابات القومية بشأن تنفيذ توصـيات نظـام احلسـابات القوميـة لعـام      

املتصــلة باإلنتــاج العــاملي. ويتضــمن الــدليل أيضــا استعراضــا لــبعض املســائل املفاهيميــة   ٢٠٠٨
معاجلــة جيــدة يف املعـايري الدوليــة احلاليــة. ويــربز  املرتبطـة بظــواهر العوملــة الناشــئة الـيت ال تعــاجل   

الــدليل احلاجــة إىل إجــراء مزيــد مــن البحــوث وتبــادل اخلــربات بشــأن أســاليب مجــع البيانــات   
وجتميعها فيما يتعلق بترتيبات اإلنتاج العاملي، وخباصة إحصاء منتجي البضـائع بـدون مصـانع،    

  البيانات.تبادل قتصادية والبيانات اال ، وتبادلةالدولياملواصفات وحتديد 

__________ 

 .www.unece.org:8080/index.php?id=42106&L=0متاح على الرابط التايل:   )٢(  
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وهلذا الغـرض، يـتم حاليـا تنفيـذ ثـالث مبـادرات يف إطـار مـن التعـاون الوثيـق، وهـذه              - ١١
ــدخالت        ــل امل ــة للبحــوث يف حتلي ــة الكامل ــة والعاملي ــادرات هــي مشــروع احلســابات الدولي املب

ركة بـني  واملخرجات الرامي إىل كفالة اإلصدار السنوي جلداول املدخالت واملخرجـات املشـت  
البلــدان يف االحتــاد األورويب، واإلصــدار اخلماســي جلــداول العــرض واالســتخدام واملــدخالت    
واملخرجات املشـتركة بـني البلـدان يف االحتـاد األورويب؛ ومشـروع التجـارة يف القيمـة املضـافة         
الذي يهدف إىل وضع تقديرات التجارة يف القيمة املضافة عـن طريـق بنـاء جـداول املـدخالت      

خرجات العاملية حبيث تعكس الطابع العاملي املتزايد لإلنتـاج، الـذي حتركـه سالسـل القيمـة      وامل
العامليــة؛ ودليــل حســابات سالســل القيمــة العامليــة: احلســابات القوميــة املوســعة واإلحصــاءات   
 التجارية املتكاملة، الذي يقوم بإعداده فريق اخلرباء املعين بإحصاءات التجـارة الدوليـة والعوملـة   

  االقتصادية، والذي سيكون مبثابة إطار قياس التجارة الدولية والعوملة االقتصادية.
  

  جلنة ميزان املدفوعات واللجنة االستشارية املعنية بإحصاءات مالية احلكومة    

مــن مجلــة ســلم الفريــق العامــل املشــترك بــني األمانــات املعــين باحلســابات القوميــة بــأن   - ١٢
ت واللجنـة  التنسيق الوثيق بينه وبني اللجنـة املعنيـة بإحصـاءات ميـزان املـدفوعا      تطلبتاملسائل 

االستشارية املعنية بإحصاءات مالية احلكومة التـابعتني لصـندوق النقـد الـدويل مـن أجـل وضـع        
. ومـن  االقتصاد الكلـي من جماالت مجيع هذه ااالت تندرج يف توصيات متسقة بشأن قضايا 

لى سبيل املثال، تسـجيل الفائـدة السـلبية، وجتميـع البيانـات عـن الكيانـات        املسائل، ع هذهبني 
ذات األغـراض اخلاصــة يف إحصــاءات القطــاع اخلــارجي، ومعاجلــة االقتصــاد الرقمــي، وتقــدير  

أسـعار الفائـدة السـلبية، ومتييـز     حسـب  خدمات الوساطة املالية الـيت تقـاس بشـكل غـري مباشـر      
ــة خــدمات االتصــاالت عــن اخلــدمات امل  ــام باالي ــة باســتخدام اهلواتــف  ملعــامالت يف القي النقدي

املاليـة الناشـئة عـن الشـركات      العموميـة لتقيـيم املخـاطر    ات، ووضع إحصـاءات امليزانيـ  احملمولة
العامة. ويرد مزيد من املعلومات عن أحدث اجتماعات جلنيت صندوق النقد الـدويل يف الفـرع   

ن االطـالع  كـ ارة عـن ورقـة معلومـات أساسـية مي    الرابع من ملحـق هـذا التقريـر، الـذي هـو عبـ      
  .http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documentsعليها على الرابط التايل: 

  
  برنامج البحوث املتعلق بنظام احلسابات القومية  -باء   

البحثيـة الـيت   قائمـة باملسـائل    ٢٠٠٨ترد يف املرفق الرابع لنظام احلسابات القومية لعام   - ١٣
، والـيت تتطلـب النظـر فيهـا     ١٩٩٣نشأت خالل عملية حتـديث نظـام احلسـابات القوميـة لعـام      

بقدر أكرب من اإلسهاب ممـا تيسـر خـالل عمليـة التحـديث. ويتضـمن املوقـع الشـبكي للفريـق          
العامل، الذي تستضيفه شعبة اإلحصـاءات التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة يف      
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مانة العامة، صفحة شبكية خمصصة لربنامج البحوث املتعلق بنظام احلسابات القومية تعـرض  األ
قائمة باملسائل البحثية. وجيـري حتـديثها بإضـافة البنـود اجلديـدة الـيت تظهـر والتوصـيات بشـأن          
البنـود احلاليـة علـى حنــو مـا يـتم االتفـاق عليــه. وتركـز القضـايا احلاليـة الــيت ينظـر فيهـا الفريــق            

لعامــل وفريــق اخلــرباء االستشــاري املعــين باحلســابات القوميــة علــى التنفيــذ العملــي لنظــام           ا
وتقدمي إيضاحات بشأنه وتفسريه. وتعترب املسائل الـيت تتجـاوز    ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 

  مسائل حبثية طويلة األجل. ٢٠٠٨نطاق توصيات نظام احلسابات القومية لعام 
اين مــن ملحــق هــذا التقريــر وصــف مفصــل للمســائل املدرجــة يف   ويــرد يف الفــرع الثــ  - ١٤

برنامج البحوث املتعلق بنظـام احلسـابات القوميـة الـيت ينظـر فيهـا حاليـا الفريـق العامـل وفريـق           
ــايل:          ــرابط التـ ــالل الـ ــن خـ ــامج مـ ــذا الربنـ ــى هـ ــالع علـ ــن االطـ ــاري. وميكـ ــرباء االستشـ اخلـ

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/research.asp. 
  

  األدلة والكتيبات  -جيم   
ييسر الفريق العامـل وضـع توجيهـات بشـأن جتميـع احلسـابات القوميـة واإلحصـاءات           - ١٥

الداعمة هلا من أجل تعزيز القدرات اإلحصـائية يف جمـال جتميـع احلسـابات القوميـة. ففـي عـام        
اد األورويب املـنقح عـن   ، اكتمل وضع الدليلني التاليني: دليـل املكتـب اإلحصـائي لالحتـ    ٢٠١٦

قياس األسعار واألحجام يف احلسابات القومية ودليـل اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا لقيـاس رأس      
املـال البشـري. وتـرد قائمـة مفصـلة باملنشـورات املنجـزة واملنشـورات اجلـاري إعـدادها وتلــك           

  املزمع إصدارها يف الفرع الثالث من ملحق هذا التقرير.
    

أعمـــال أعضـــاء الفريـــق العامـــل املشـــترك بـــني األمانـــات املعـــين   بـــرامج  - ثالثا   
  باحلسابات القومية واللجان اإلقليمية

ــة واللجــان         - ١٦ ــين باحلســابات القومي ــات املع ــني األمان ــل املشــترك ب ــق العام يواصــل الفري
 اإلقليميـة دعــم تنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة وغــريه مــن املعــايري املتفــق عليهــا دوليــا يف جمــال 

 ٢٠٠٨اإلحصاءات االقتصـادية، وفقـا لربنـامج التنفيـذ العـاملي لنظـام احلسـابات القوميـة لعـام          
واإلحصاءات الداعمـة لـه. وعلـى هـذا النحـو، تشـمل األنشـطة خمتلـف جوانـب عمليـة إنتـاج            

خمتلــف حلقــات العمــل التدريبيــة  يتجلــى يفإحصــاءات احلســابات القوميــة علــى النحــو الــذي  
  اليت نظمها الفريق العامل واللجان اإلقليمية.واحللقات الدراسية 
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ويرد يف الفـرع الرابـع مـن ملحـق هـذا التقريـر مـوجز لألنشـطة املتصـلة باإلحصـاءات             - ١٧
االقتصادية واحلسابات القومية اليت اضطلعت ا املنظمات األعضاء يف الفريق العامل واللجـان  

  .٢٠١٧ولألنشطة املقررة لعام  ٢٠١٦اإلقليمية يف عام 
    

  اإلبالغ عن بيانات احلسابات القومية  - رابعا   
بنــاء علــى طلــب اللجنــة اإلحصــائية، تقــوم شــعبة اإلحصــاءات بانتظــام بتقيــيم تــوافر       - ١٨

ــدول األعضــاء و      ــها ال ــغ عن ــيت تبل ــة ال ــة الرمسي ــات احلســابات القومي امتثاهلــا مــدى ونطــاق بيان
. وعلـى الـرغم مـن اإلقـرار     ٢٠٠٨القوميـة لعـام   املفاهيمي للتوصيات املتعلقة بنظام احلسابات 

باحلاجــة إىل بيانــات احلســابات القوميــة الفصــلية مــن أجــل تيســري اختــاذ التــدابري املناســبة علــى   
بلدا تقريبـا. ولـذلك، ال يـتم تقيـيم      ٧٥صعيد السياسات، ال تتوفر هذه البيانات إال خبصوص 
الرمسيــة. ويســتند التقيــيم الــوارد يف هــذا  إال تــوافر ونطــاق بيانــات احلســابات القوميــة الســنوية

الفرع إىل الردود الواردة على االستبيان املتعلق باحلسابات القومية على مـدى فتـرات اإلبـالغ    
  ).٢٠١٥إىل عام  ٢٠١١اخلمس املاضية (من عام 

يف املائـة) بيانـات احلسـابات القوميـة، علـى الـرغم        ٩٥وتقدم غالبية الدول األعضـاء (   - ١٩
يف املائــة مل تقــدم  ٥يف املائــة منــها ال تقــدم تلــك البيانــات كــل عــام و  ١٥أن مــا يقــارب مــن 

بيانات على اإلطالق خالل فترات اإلبالغ اخلمس املاضية. ويظهر تقييم حلُسنِ توقيـت تقـدمي   
ل بيانات احلسابات القومية أن نسبة الدول األعضاء القادرة على تقدمي بيانات بفارق زمين يقـ 

يف املائــة مــن  ٨٣يف املائــة. وترتفــع هــذه النســبة إىل  ٦٠عــن ســنة واحــدة ال تبلــغ ســوى حنــو 
  الدول األعضاء عند احتساب تقدمي البيانات بفارق زمين يصل إىل سنتني.

أو لعـام   ١٩٩٣وفيما يتعلق باالمتثال املفـاهيمي، طُبـق نظـام احلسـابات القوميـة لعـام         - ٢٠
من الدول األعضـاء. وحـدد املوعـد النـهائي لتقـدمي اسـتبيان نظـام         يف املائة ٩١يف حنو  ٢٠٠٨

، كانـت  ٢٠١٦احلسابات القومية يف شهر آب/أغسطس من كل عـام. وحـىت آب/أغسـطس    
أو طبقتـه جزئيـا يف جتميـع     ٢٠٠٨دولة عضـوا قـد طبقـت نظـام احلسـابات القوميـة لعـام         ٧٢

تقدمة النمو تقريبا وكـل اقتصـادات بلـدان    حساباا القومية. وقدمت كل اقتصادات البلدان امل
ــيا الوســطى و     ــاز وآس ــا الشــرقية والقوق ــن      ٨٧أوروب ــات ع ــة بيان ــدان النامي ــن البل ــة م يف املائ

. وزادت نســبة أقــل ٢٠٠٨أو نظـام عــام   ١٩٩٣احلسـابات القوميــة وفقــا ملنهجيـة نظــام عــام   
أو نظـام عـام    ١٩٩٣ام عـام  البلدان منوا والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة الـيت طبقـت إمـا نظـ        

  يف املائة، على التوايل. ٩٥يف املائة و  ٨١لتصل إىل  ٢٠٠٨
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جمموعـة البيانـات الـيت متثـل     ”ويقيم نطاق بيانات احلسابات القومية باسـتخدام معيـار     - ٢١
. ويتـبني مـن نتـائج التقيـيم أن     )٤(“مؤشـرات التطـور  ”ومقيـاس   )٣(“احلد األدىن من املتطلبـات 

يف املائة فقط من الدول األعضاء تقدم حاليا جداول جمموعة البيانات اليت متثل احلـد   ٥٣نسبة 
األدىن مــن املتطلبــات. وهــذا االحنســار يف نطــاق بيانــات احلســابات القوميــة يعــزى أساســا إىل  

مج إحصـاءات ميـزان املـدفوعات    عدم إبالغ بقية بلدان العامل عن حساباا، مما يربز ضرورة د
  احلسابات القومية.يف 
    

  تنسيق أنشطة مجع البيانات وتبادهلا  - خامسا   
ــة واللجــانُ         - ٢٢ ــين باحلســابات القومي ــات املع ــني األمان ــل املشــترك ب ــق العام يواصــل الفري

ضـاء  اإلقليمية تنسيق أنشطة مجع البيانات وتبادهلا ـدف تيسـري نقـل البيانـات مـن الـدول األع      
إىل املنظمات وفيمـا بـني املنظمـات حـىت يتسـىن بـذلك التخفيـف مـن عـبء االسـتجابة امللقـى            
على عاتق الدول األعضاء. ويستمر ازديـاد الطلـب علـى اإلحصـاءات االقتصـادية واحلسـابات       
القوميـــة العاليـــة اجلـــودة. ويقتضـــي عـــدد مـــن املبـــادرات العامليـــة مجـــع بيانـــات اإلحصـــاءات  

، ٢٠٣٠ســابات القوميـة، وأبــرز هــذه املبـادرات خطــة التنميـة املســتدامة لعــام    االقتصـادية واحل 
والندوات األفريقية املعنية بتطوير اإلحصاءات، واجلولة اجلديدة من برنامج املقارنات الدوليـة،  
وتقرير اللجنة املعنية بالفقر يف العامل التابعة للبنـك الـدويل (تقريـر أتكينسـون)، ومبـادرة تبـادل       

ات اإلحصائية والوصفية، وفرقة العمل املعنية بالتعاون الدويل يف جمال البيانـات، واملرحلـة   البيان
الثانية من مبادرة جمموعة العشرين املتعلقة بـالثغرات يف البيانـات، ويـؤثر مجيـع هـذه املبـادرات       

  يف برامج إحصاءات احلسابات القومية.  
  

  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام     

اموعة احلالية من املؤشـرات املقترحـة ألهـداف التنميـة املسـتدامة عـددا مـن         تتضمن  - ٢٣
املؤشرات اليت تكتسي إحصـاءات احلسـابات القوميـة أمهيـة بالغـة بالنسـبة إليهـا. وحـدد حتليـلٌ          
أويل لقائمة املؤشرات عدداً كبرياً مـن املؤشـرات الـيت تتصـل باحلسـابات القوميـة والـيت تغطـي         

. ومـن مثّ  ٢٠٣٠ف التنمية املستدامة الواردة يف خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    من أهدا ١١حنو 
فإن تناسق إحصاءات احلسابات القومية املستخدمة يف املؤشرات أمـر أساسـي لضـمان اجلـودة     

__________ 

فرقــة العمــل املعنيــة باحلســابات تقريــر  يــرِد تعريــف جمموعــة البيانــات الــيت متثــل احلــد األدىن مــن املتطلبــات يف   )٣(  
 ).E/CN.3/2011/6(انظر إىل جلنة اإلحصاءات  املقدم الفريق العاملوتقرير  )E/CN.3/2001/7القومية (انظر 

  )٤(  ي الفريــــق العامــــل املقــــدمني إىل جلنــــة اإلحصــــاءات يــــرِد وصــــف منهجيــــة مؤشــــرات التطــــور يف تقريــــر
 ).E/CN.3/2011/6و  E/CN.3/1997/12  (انظر
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ــوخي الكفــاءة يف أنشــطة التعــاون          ــزم ت ــات واتســاقها. وإضــافة إىل ذلــك، يل ــة للمعلوم العالي
ت الراعيـة الدوليـة للتخفيـف مـن عـبء االسـتجابة وكفالـة اتسـاق         والتنسيق فيما بني الوكـاال 

املعلومات. وجيري العمـل علـى اسـتعراض البيانـات الوصـفية للمؤشـرات املرتبطـة بإحصـاءات         
  احلسابات القومية، وعلى إنشاء آلية للتعاون خبصوصها فيما بني الوكاالت الراعية الدولية.

  
  بتطوير اإلحصاءات املتعلقة باحلسابات القوميةمبادرة الندوة األفريقية املعنية     

مــن املبــادرات اهلامــة املتخــذة علــى الصــعيد اإلقليمــي مبــادرةُ النــدوة األفريقيــة املعنيــة     - ٢٤
ــدف  ٢٠٠٦بتطـوير اإلحصـاءات املتعلقـة باحلسـابات القوميــة. وعقـدت أول نـدوة يف عـام        

وركّـزت النـدوات السـت األوىل علـى     توجيه وتنسيق أعمـال تطـوير اإلحصـاءات يف أفريقيـا.     
مـــن تعـــدادات الســـكان واملســـاكن، وعلـــى النـــهوض بالتســـجيل املـــدين   ٢٠١٠جولـــة عـــام 

، حتـول منـاط تركيـز النـدوة إىل     ٢٠١٦وإحصاءات األحوال املدنية يف أفريقيا. وبدءا من عـام  
منــها . وتســعى النــدوة إىل كفالــة مجلــة أمــور ٢٠٢٠-٢٠١٦اإلحصــاءات االقتصــادية للفتــرة 

اعتماد وتطبيق املعايري اإلحصائية الدولية من أجل مواءمة اإلحصـاءات االقتصـادية يف أفريقيـا،    
وتعزيز اإلحصاءات االقتصادية األساسية ألغراض جتميع احلسابات القومية، وحتسـني وترشـيد   
ــة واإلحصــاءات االقتصــادية، ونشــر اإلحصــاءات االقتصــادية     ــة إعــداد احلســابات القومي  عملي
وإتاحــة االطــالع عليهــا يف الوقــت املناســب ألغــراض صــياغة السياســات وصــنع القــرارات،      

  واستخدام اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات القومية يف دعم التنمية املستدامة.
الـيت تـوفر    ٢٠٦٣وينسق العمل يف املنطقة أيضا يف سياق خطة االحتاد األفريقـي لعـام     - ٢٥

االجتمــاعي االقتصــادي يف أفريقيــا علــى مــدى الســنوات اخلمســني   إطــارا اســتراتيجيا للتحــول
جمموعة من األهداف واملؤشرات اهلامة بالنسـبة إىل املنطقـة    ٢٠٦٣املقبلة. وتتضمن خطة عام 

  .٢٠٣٠واليت تتوافق مع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة عام 
  

  حلسابات القوميةبرنامج املقارنات الدولية وأثره يف برامج ا    

 ٢٠١١يف ضوء التوصيات املقدمة من فريق أصـدقاء الـرئيس بشـأن تقيـيم جولـة عـام         - ٢٦
من برنامج املقارنات الدولية، كرست اللجنة، يف دورا السـابعة واألربعـني، الربنـامج بوصـفه     

لربنـامج  ، سـينفذ ا ٢٠١٧عنصراً دائماً يف برنامج العمل اإلحصائي العـاملي. واعتبـارا مـن عـام     
بشكل منتظم وأكثر تواترا، واهلـدف مـن ذلـك هـو الوصـول إىل تنفيـذ الربنـامج بانتـهاج ـج          

دورة، الــاالستقصــاءات املتجــددة، وهــو مبثابــة نظــام مــن االستقصــاءات املتجــددة علــى مــدى   
ســعيا إىل التخفيــف مــن العــبء امللقــى علــى مكاتــب اإلحصــاءات الوطنيــة وإتاحــة املزيــد مــن  

جراء االستقصاءات وفقا للظروف اخلاصة بالبلدان املشـاركة. وأشـارت اللجنـة إىل    املرونة يف إ
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ضرورة توخي حتقيق التآزر يف إعداد إحصاءات األسعار من خالل إجياد تكامـل بـني الربنـامج    
وأنشطة استقصاءات األرقام القياسية ألسعار االستهالك، بغية حتسني االتساق بني إحصـاءات  

تخفيف ممـا يطلبـه الربنـامج مـن مكاتـب اإلحصـاءات الوطنيـة. وينبغـي أن         األسعار ومواصلة ال
ــق          ــادي القطــري املتعل ــل الع ــامج العم ــع برن ــر اتســاقا م ــامج أكث يكــون العمــل يف ســياق الربن

  سيما إعداد الناتج احمللي اإلمجايل على أساس اإلنفاق. باحلسابات القومية، وال
ــامج،      - ٢٧ ــة هيكــل إدارة الربن ــة     وأنشــأت اللجن ــذة العاملي ــاالت املنف ــذي ستســتمر الوك ال

واإلقليمية والوطنية يف تنفيذ الربنامج يف إطاره، حتت اإلشراف العام لس إدارة وبتوجيـه مـن   
الفرقــة االستشــارية التقنيــة. وبغيــة كفالــة التنســيق الفعــال بــني الوكــاالت العامليــة واإلقليميــة،    

ت تـابع للربنـامج. ويقـوم هـذا الفريـق املشـترك       أنشأت اللجنة فريق تنسيق مشترك بني الوكاال
من االستقصـاءات   ٢٠١٧بني الوكاالت حاليا بتنسيق األعمال التحضريية إلطالق دورة عام 

 ٢٠١٧ودعم البلدان يف تنفيذ أنشطة الربنامج. ومن املقرر إصدار نتائج جولة املقارنـات لعـام   
  .٢٠١٩يف اية عام 

  
  لفقر يف العاملتقرير أتكينسون عن قياسات ا    

قامت اللجنة املعنية بالفقر يف العامل، اليت يقودها السري أنطـوين أتكينسـون، يف تشـرين      - ٢٨
، بتقدمي توصياا بشأن كيفية قياس ورصد الفقر يف العامل بصـورة أمشـل   ٢٠١٨األول/أكتوبر 

 ٢٠٣٠لـول عـام   دعماً هلدفَي جمموعة البنـك الـدويل املتمـثلني يف القضـاء علـى الفقـر املـدقع حب       
باحلسـابات القوميـة. فالتوصـية     ٢١ وتعزيز الرخاء املشترك. وتتعلق توصيتان من التوصيات الـ

ألخـذ بزمـام املبـادرة يف إطـار فريـق عامـل إحصـائي مشـترك معـين          اتقترح أن يقـوم البنـك ب   ٤
توجيهيـة  باإلحصاءات عن استهالك األسر املعيشية. وسوف حيدد هـذا الفريـق العامـل مبـادئ     

لقياس استهالك األسر املعيشية وسـوف يـدرس عالقـة هـذا االسـتهالك بـدخل األسـر املعيشـية         
ــة.       ــه االستقصــاءات) ومبجــاميع االســتهالك املســتقاة مــن نظــم احلســابات القومي ــذي تقيس (ال

، فتقترح أن يعمل البنك، باالشتراك مع الوكاالت اإلحصـائية الوطنيـة وهيئـات    ٧التوصية  أما
ــى       إحصــائي ــوم عل ــى وضــع مؤشــر ســنوي ملســتويات معيشــة األســر املعيشــية يق ة أخــرى، عل

ــر         ــة يف الدراســات االستقصــائية لألس ــع املمارســة املتبع ــة ويكــون متســقا م احلســابات القومي
  املعيشية.

وتتفق إدارة البنك الدويل مع االجتاه العام هلاتني التوصيتني، وتشري إىل أنه ينبغـي عـدم     - ٢٩
وميكـن حتقيـق    جـم االسـتثمارات املطلوبـة وبتعقيـد الشـراكات الالزمـة لتنفيـذمها.       االستهانة حب

الكثري مبضافرة اجلهود مع فريـق اخلـرباء املعـين بالتفاوتـات يف احلسـابات القوميـة التـابع ملنظمـة         
ــذ عــام        ــال. فمن ــه، علــى ســبيل املث ــاء علــى عمل ــدان االقتصــادي وبالبن ــة يف املي التعــاون والتنمي
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هـذا الفريـق علـى وضـع منهجيـة لتجميـع مقـاييس لتـوزع الـدخل واالسـتهالك            ، عمل٢٠١١
واالدخار حسـب جمموعـات األسـر املعيشـية. ويف اآلونـة األخـرية، ركـز الفريـق املشـترك بـني           
الوكاالت املعين باإلحصاءات االقتصـادية واملاليـة علـى حتسـني املعلومـات عـن تـوزع مـداخيل         

دخراا وثرواـا. ويـرجح أن يسـتغرق تنفيـذ هـذه التوصـيات مـدة        األسر املعيشية ونفقاا ومـ 
  زمنية طويلة قبل أن تؤيت مثارها.

  
  مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية    

أُحـرز تقــدم كــبري يف جمــال تبــادل إحصـاءات االقتصــاد الكلــي باســتخدام املعــايري الــيت     - ٣٠
لوصــفية. وتوجــد علــى الصــعيد العــاملي تعــاريف حـددا مبــادرة تبــادل البيانــات اإلحصــائية وا 

ة، وإحصـاءات  مـ هياكل بيانات تتعلق باحلسابات القومية، مبا يف ذلـك إحصـاءات ماليـة احلكو   
ميــزان املــدفوعات، واالســتثمارات املباشــرة األجنبيــة. وتتــوىل إعــداد وتعهــد تعــاريف هياكــل   

لوصـفية يف جمـال إحصـاءات االقتصـاد     تبـادل البيانـات اإلحصـائية وا   املكلفـة ب البيانات اموعة 
الكلــي، حيــث متثــل كافــة املنظمــات الدوليــة ذات الصــلة. ويتــوىل املكتــب اإلحصــائي لالحتــاد 
األورويب تعهد تعاريف هياكل البيانات املتعلقة باحلسابات القومية، بينما يتوىل صندوق النقـد  

وعات، وتتـوىل منظمـة التعـاون    الدويل تعهد تعاريف هياكل البيانـات ذات الصـلة مبيـزان املـدف    
ــات ذات الصــلة باالســتثمارات        ــاريف هياكــل البيان ــد تع ــدان االقتصــادي تعه ــة يف املي والتنمي

املسـؤوليةَ عـن التواصـل والتشـاور الالزمـني بشـأن       املكلفـة   املباشرة األجنبية. وتولت اموعـة 
ا بـأن توضـع أيضـا    تعاريف هياكل البيانـات وتطبيقهـا. وعـالوة علـى ذلـك، اختـذ قـرار مـؤخر        

على الصعيد العاملي تعاريف هلياكل البيانات يف جمـال إحصـاءات األسـعار، وذلـك وفقـا لنـهج       
  تدرجيي، بدءا من البيانات عن مؤشرات أسعار االستهالك.

وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية على الصـعيد القطـري،     - ٣١
حوظــا قــد أُحــرز. فعلــى الصــعيد األورويب، باتــت االســتعانة مببــادرة  ميكــن القــول إن تقــدما مل

تبــادل البيانــات اإلحصــائية والوصــفية يف جمــال احلســابات القوميــة أمــراً إلزاميــاً، وهنــاك عــدد    
متزايد مـن البلـدان تشـرع يف االسـتعانة باملبـادرة. وقـد كـان لوضـع تعـاريف هياكـل البيانـات            

  ور هام يف هذا الصدد.العاملية املشار إليها أعاله د
  

  فرقة العمل املعنية بالتعاون الدويل يف جمال البيانات    

ــة الفريــق املشــترك بــني الوكــاالت املعــين        - ٣٢ علــى الصــعيد الــدويل، أُنشــئت، حتــت رعاي
باإلحصاءات االقتصادية واملالية، فرقةُ العمل املعنيـة بالتعـاون الـدويل يف جمـال البيانـات لتكـون       

دائم. وشـرع يف إعـداد أول جمموعـة بيانـات مشـتركة عـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل           مبثابة هيكل
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، والعمــل متواصــل إلعــداد مزيــد مــن جمموعــات  ٢٠١٥والســكان يف الربــع الثالــث مــن عــام  
يعتـزم تطبيـق   وإضـافة إىل ذلـك،   البيانات (حسابات القطـاع املؤسسـي، وميـزان املـدفوعات).     

 تبسـيط اإلطـار الـتقين   من املستعمل يف سـبيل زيـادة    إخطارلى بناء عأسلوب الستقاء البيانات 
التطــورات متامــا إىل مــا وضــع يف إطــار مبــادرة تبــادل البيانــات . وتســتند هــذه لتبـادل البيانــات 

ــات علــى الصــعيد       ــادل البيان ــات ومعــايريٍ لتب اإلحصــائية والوصــفية مــن تعــاريف هلياكــل البيان
وجيهي يتبــع للفريــق املشــترك بــني الوكــاالت املعــين  العــاملي. ويشــرف علــى األعمــال فريــق تــ 

ــى    ــة، ويشــرف عل ــن   أعمــال باإلحصــاءات االقتصــادية واملالي ــة املواضــيعية. وم ــة الفرعي األفرق
السمات الرئيسية للتعاون حتديد توزيعٍ واضـح للمسـؤوليات بـني املنظمـات الدوليـة املشـاركة       

  ةٌ يف قواعد بيانات كلٍ من هذه املنظمات.للتأكد من أن جمموعات البيانات املشتركة متطابق
  

  مبادرة جمموعة العشرين املتعلقة بالثغرات يف البيانات    

، أقر وزراء املالية وحمافظو املصارف املركزية لبلـدان جمموعـة   ٢٠١٥يف أيلول/سبتمرب   - ٣٣
تـأيت كاسـتمرارية   يت العشرين إطالق املرحلة الثانية من املبادرة املتعلقة بالثغرات يف البيانات، ال

لمرحلة األوىل، لكنها تضع أهدافا أكثر حتديدا ألنشطة اموعة لتجميع ونشـر حـد أدىن مـن    ل
. ويف علــى صــعيد السياســات جمموعــات البيانــات املشــتركة الــيت تعكــس االحتياجــات املــتغرية

ملشـترك بـني   إطار هذه املبادرة اجلديدة احملدد إطارهـا الـزمين يف مخـس سـنوات، يقـوم الفريـق ا      
الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات االقتصــادية واملاليــة بــالترويج لعشــرين توصــية يف إطــار ثــالث   
فئات، هي رصد املخاطر يف القطاع املايل؛ وأوجه الضعف والترابط واآلثار العرضـية، وتبـادل   
البيانات واإلبالغ باإلحصاءات. وحـددت سـبع توصـيات باعتبارهـا أولويـات، وتشـمل تلـك        

ملتصلة بإحصـاءات األوراق املاليـة وحسـابات القطـاع املؤسسـي. وـدف املرحلـة الثانيـة مـن          ا
أنـه   املبادرة إىل جعل اقتصادات جمموعـة العشـرين تتبـع معـايري إحصـائية مشـتركة أرفـع، علـى        

جيري اتباع ج مرن يف ما يتعلق باخلطوات الوسيطة لتحقيق األهداف الواردة يف خطـة عمـل   
التوصــيات. وتشــجع اقتصــادات البلــدان األعضــاء يف جمموعــة العشــرين الــيت   كــل توصــية مــن

بلغت مراحل أكثر تقدما من التنفيذ على أن تحرز تقـدما يتجـاوز األهـداف احملـددة. وحيثمـا      
أمكن، ستحدد مناذج البيانات لتجميع جمموعات البيانـات ونشـرها. ومـع أن املبـادرة موجهـة      

اقتصـادات بلـدان أخـرى أعضـاء يف جملـس حتقيـق االسـتقرار املـايل         إىل جمموعة العشـرين، فـإن   
تشارك فيها، بينما تنفذ جمموعة أكرب من البلـدان توصـيات ذات صـلة. ولالطـالع علـى مزيـد       
مــن التفاصــيل بشــأن املرحلــة الثانيــة مــن املبــادرة املتعلقــة بــالثغرات يف البيانــات، انظــر التقريــر   

ــذي أعــده صــندوق    ــايل يف    املرحلــي األول ال ــق االســتقرار امل ــة جملــس حتقي ــدويل وأمان النقــد ال
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ــبتمرب  ــايل:   ٢٠١٦أيلول/ســـــــــ ــرابط التـــــــــ ــن خـــــــــــالل الـــــــــ ــاح مـــــــــ ــو متـــــــــ ، وهـــــــــ
www.imf.org/external/np/g20/pdf/2016/090216.pdf. 

    
  نقاط للمناقشة  - سادسا   

  اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:  - ٣٤
نظــام احلســابات القوميــة لعــام  ب املتعلــقإبــداء آرائهــا يف برنــامج البحــوث    (أ)  
  ؛٢٠٠٨

نظــام لتوصــيات الاملفــاهيم وللتجميــع ختــص  توجيهــات بلــورة النظــر يف   (ب)  
  دعماً لتطبيقه على الصعيد الوطين؛ ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 

إبــداء آرائهــا يف األنشــطة األخــرى يف إطــار بــرامج عمــل الفريــق العامــل       (ج)  
  اللجان اإلقليمية؛و باحلسابات القوميةاملشترك بني األمانات املعين 

حســن مــدى نطــاق جتميــع احلســابات القوميــة وب مــا يتعلــقإبــداء آرائهــا في  (د)  
مبا يف ذلك التحول إىل العمل بنظـام احلسـابات القوميـة لعـام     ، قياسهمدى استيفاء توقيته و
  ؛٢٠٠٨
ميـع البيانـات   إبداء آرائها بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق بتنسيق أنشـطة جت   (هـ)  
  وتبادهلا.

  


